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अर्जनु तिलोतनया नावाच्या रार्स्थानमधल्या एका खेड्याि रहािो. िे भारिाच्या वायव्येला
आहे.  पावसाचा अभाव असल्यामजळे इथली र्मीन खडकाळआणि नापपकआहे. तिलोतनयाच्या
एका बार्लूा खडकाळ पविु आहेि. तिथे गिधाडाांचां राज्यआहे. त्याच्या र्रा बार्लूा मैलोिििी
रखरखीि र्मीनआहे.

दजसर््या बार्लूा जर्थे पवहीरी बाांधल्या आहेि. तिथे हहरवाईआहे. पपकां , झाडां आणि फज लाफळाांनी
भरलेली वनराईआहे. इथे थव्यानां लाांडोरीांना घेऊन पवहरिारे मोर आणि हहरवे रावे हदसिाि.

अर्जनुनां स्वि:च मला त्याच्या कज टज ांबाबद्दलआणि िावािल्या आयजष्याबद्दल साांगििलां. 
“माझ्या वडडलाांचां नावआहे तघसा बाबािआणिआईचां नाव कातनर्ाट. मी बारा वर्ाांचा आहे. 

मला थोरल्या दोन बहहिी, दोन थोरले भाऊआणि एक धाकटी बहीिआहे”



“आमचे आर्ीआर्ोबा, चार काका, चार काकू आणि चजलिभाांवांडांही आमच्याबरोबरच रहािाि. 

आमची घरां एकाच प्ाांििािआहेि. एकच स्वयांपाकघरआहे जर्थेआळीपाळीनां स्वयांपाक केला
र्ािो.

आमचे आर्ोबा घराचे प्मजख होि.े िे िेल्यानांिर त्याांचा थोरला मजलिा म्हिरे् माझ्या वडडलाांनी
घर साांभाळां. माझे वडील शिेकरी आहेि. आमच्याकडे २५ बबघा र्मीनआहे. माझ्या काकाांकडहेी
प्त्येकी २५ बबघा र्मीनआहे.” (एक बबघा म्हिरे् साधारि अधाु एकर. अर्जनुच्या कज टज ांबाि एकूि
६० एकर र्मीनआहे.)





आमच्या र्ममनीि दोन पवहहरी आहेि. दोन बैल पवहहरीचां पािी काढायला र्जांपले आहेि. 

आमच्याकडे २५ िायी आणि म्हशीआहेि. ५ शळे्या आहेि. 

रोर् माझी आईआणि चार काकू पहाटेच उठिार. त्यािल्या तिघी पािी भरिाि. माझी
आई िोपयांि घर झाडूनपजसनू घेि.े त्यानांिर आई मकाआणि िहू र्ात्यावर दळि.े माझी
काकू दही घजसळून िाक काढि.े त्यावर लोण्याचा िोळा िरांििो. मिआई चलू पेटवून
नजकत्याच दळलेल्या पपठाच्या न्याहारीसाठी आणि दजपारच्या रे्विासाठी पोळ्या, भाकरी
करि.े मि िी मक्याची खीर करि.े

माझे वडीलआणि काका र्रा नांिर उठिाि. िे आांघोळी करिाि. माझे दोन काका
िायीम्हशीांचां दधू काढिाि. शळे्याांना चारा घालिाि. बाकीचे दोन काका आणि माझे
शिेीसाठी लाििारी अवर्ारां - नाांिर, फावडां, पािी उपसायची चामडी पपशवी आणि पाखराांना
उडवायची िोफि – बैलिाडीि ठेविाि. 

मि िे न्याहारी करिाि. भाकरी, दही आणि वाटीभर खीर. दोन काका दजधाच्या पत्र्याच्या
बरण्या सायकलला लावून तिलोतनया रेल्वे स्टेशनवर सकाळची ६ ची टे्रन पकडायला र्ािाि. 

इिर दधूवाल्याांबरोबर िे ककशनिढआणि अर्मेरला र्ाऊन दजधाचे रिीब घालिाि.

आईमला, माझ्या भाांवांडाांना आणि चजलिभावांडाांना ७ वार्िा उठवि.े मी हाि-पाय धजवून
शळे्याांचां दधू काढिो. हे दधू आम्ही सांध्याकाळी पपिो.



मिआईआम्हाला न्याहारी देि.े भाकरी, दही, िळूआणि खीर. सिळ्या मजलाांची न्याहारी
झाल्यामशवाय माझी आईआणि काकू न्याहारी करि नाहीि. मिआईआम्हाला एका
फडक्याि प्त्येकी दोन पोळ्या आणि चटिी दजपारच्या रे्विासाठी बाांधनू देि.े

त्याांची न्याहारी झाल्यावर वडील अवर्ारां आणि िजराांसाठी चारा घेऊन बैलिाडीनां शिेाकडे
र्ायला तनघिाि. दजसरे दोन काका दजसर््या बैलिाडीिनू त्याांच्यामािे तनघिाि.

मिआम्ही इिर िजरां र्मा करिो. माझ्या थोरल्या बहहिीआणि चजलिभावांडां िायी आणि
म्हशी चरायला नेिाि. मीआणि माझी धाकटी चजलिवहीि बसांिी िोठ्यािनू शळे्या बाहेर
काढून चरायला नेिो.

सकाळीआठ वार्िा अर्जनु आणि बसांिी िोठ्यािनू सिळ्या ५० शळे्या एकत्र बाहेर
आल्याआहेि याची खात्री करुन घेिाि. मि िे रेिाड रस्त्यावरुन शळे्याांच्या मािनू
र्ािाि. अर्जनु आणि बसांिीबरोबर िावािले इिरर्िही िजरां चरायला बाहेर पडिाि. उन्हां
िापायला लाििाि. सडकेवरुन िजराांचे कळप तनघालेले असिाि. िाांबूस िायी, काळ्या-
पाांढर््या आणि िपककरी रांिाच्या शळे्या. सिळे कळप अधनूमधनू काटेरी झजडपां असलेली
रेिाड र्मीनओलाांडून पजढे पविुाच्या हदशनेां र्ािाि. त्या भािाला र्ांिल म्हििाि. िजरां
तिथे पोचल्यावर इिस्िि: पवखजरिाि. अर्जनु आणि बसांिी अधाु मैल चालल्यावर थोडी
पवश्ाांिी घेिाि. पि शळे्या हहरव्या पाल्याच्या शोधाि चौफेर उधळि असल्यामजळे त्याांना
एका र्ािी फार वेळ थाांबिा येि नाही.





हदवसभर अर्जनु आणि बसांिी अशी क्षिभर पवश्ाांिी घेि शळे्याांच्या
मािे हािािल्या काठ्या घेऊन धावि असिाि. शळे्या हरवू नयेि याची िे
काळर्ी घेि असिाि.



अर्जनुला हे सिळां आवडिां. “घराि बसनू
मला कां टाळा येिो. इथे र्ांिलाि ममत्र भेटिाि.

आम्ही कधीकधी कबड्डी खेळिो. कबड्डीि मी
िरबेर्आहेआणि ककत्येक मजलाांना
खेळिाना पकडिो. आम्ही एकमेकाांशी
िप्पािोष्टी करिो. त्याि मर्ा येि.े 

एकदा इथेच एक शळेी व्यायली. तिचां
पपल्लू कसां सावकाश बाहेर काढायचां
िे मला माझ्या एका ममत्रानां मशकवलां. 
मी िे पपल्लू बाहेर काढून शळेीच्या
िोंडापाशी धरलां. िेव्हा िी त्याला पे्मानां
चाटायला लािली.” 

दरम्यान घरी अर्जनुची आई इिर बायका घरआवरिाि. भाांडी घासिाि. मि त्या
दजपारच्या रे्विासाठी चटिी-भाकरी बाांधनू घेिाि. लहान मजलाांना आर्ीआर्ोबाांकडे
सोपविाि. अर्जनुची आई कातन सहा महहन्याांच्या मजलीला पाठीवर बाांधिे आणि
सिळ्यार्िी घरािल्या पजरुर्ाांना शिेाि मदि करायला र्ािाि. त्याांना उशीर झाला िर
नवरे आणि सासू ओरडि.े

अर्जनुचे वडील तघसा-बाबा आणि त्याांचे भाऊ बैलाांना र्जांपून शिेाला पािी देिाि. कातन
बैलिाडीच्या मािच्या बार्लूा झोळी टाांिनू त्याि लहान बाळाला ठेविे आणि कामाला
लािि.े िी इिराांबरोबर हरभरा िोडून त्याच्या र्जड्या बाांधि.े मि त्या सिळ्या बायका
िव्हाच्या शिेािले िि काढिाि. रे्विासाठी थोडां थाांबून सिळे स्त्रीपजरुर् हदवसभार
कामाला र्जांपलेले असिाि.







रब्बीचां पपक नोव्हेंबरमध्ये पेरिािआणि िे एपप्लमध्ये कापिीला
येिां. या पपकाांमध्ये िहू, बाली, वाटािा, मजळा, िार्रां, मोहरी आणि
ममरची येिाि. उन्हाळ्याि खूप रखरखाट असिो िेव्हा काहीच पपकिां
अवघड असिां. पिआॉिस्टमध्ये पावसाळा सजरु झाल्यावर खरीप
पपकाांची लािवड करिा येि.े याि नाचिी, मका, डाळी, िीळ येिाि. ही
पपकां नोव्हेंबरमध्ये काढिीला येिाि.





शिेाला पािी द्यायला दोन पजरुर्आणि दोन र्ोडी बैलाांची िरर् असि.े एक मािूस
पवहहरीच्या काठाशी उभा रहािो. िो वाकून पवहहेरीि चामडी पपशवी सोडिो. िी पाण्यानां
भरल्यावर रहाटाची दोरी ओढून पपशवी वर खेचिो. त्या पपशवीचां एक टोक बैलाच्या
पािदट्टट्टयाला बाांधलेलां असिां. बैल मोटेभोविी िोल िोल कफरि पािी छोट्टया
कालव्याांमधनू सोडिाि.  हे करि असिाना तघसा-बाबा आणि सिळे शिेकरी िािी
म्हिि असिाि.



साडचेारनांिर उन्हां उिरिीला लाििाि. आकाश िाांबडसर व्हायला लाििां. सयूु हळूहळू
डोंिराआड माड़ळिो. अर्जनु आणि बसांिी शळे्या िोळा करुन िावाकडे परििाि. मि घरी
आल्यावर शळे्याांना िोठ्याि घालनू त्याांना चारा घालिाि. काका-काकू, चजलिभावांडां सिळेच
यावेळी घरी परििाि. बैल, बैलिाड्या, िायी, म्हशी सिळे येिाि. िजरां िोठ्याि र्ािाि. घरािले
त्याांचां चारापािी पहािाि. त्याांच्यासमोरच्या वाडग्याि वैरि ठेविाि. नांिर िजराांच्या धारा काढून
झाल्यावर पवहहरीिनू पािी काढलां र्ािां. सांध्याकाळचा स्वयांपाक राांधायला सजरुवाि होि.े

अर्जनु सिळ्याांबरोबर रात्रीचां रे्वि करिो. िव्हाच्या पोळ्या आणि िाक. इथली मजलां चहा विरेै
पीि नाहीि. हदवसभर र्ांिलाि राबल्यानांिर िो इिकां च खािो. मि िोआपली पजस्िकां िोळा करुन
रात्रशाळेि र्ािो. ज्या मजलाांना हदवसा शिेाि राबावां लाििां िी सिळी या शाळेि र्ािाि. अर्जनु
इथेच प्ाथममक शाळेि मशकला. आिा िो माध्यममक शाळेि मशकिो. मशक्षि मोफिआहे. त्याला
अभ्यासाला फक्ि सांध्याकाळी थोडासा वेळ ममळिो. तिलोतनयामध्ये सवु वयाच्या
पवद्यार्थयाांसाठीही एक शाळाआहे. तिथे सहा िे सोळा वयाची मजलां हदवसा एकत्रच मशकिाि. 

सांध्याकाळी ७ वार्िा अर्जनु आणि त्याचे ममत्र शाळेि पोचिाि. िे माांडी घालनू र्ममनीवर एका
विजळुाि बसिाि. त्याांच्या माांडीवर पाटी आणि खडू असिो. सिळ्या विाांमध्ये िेलाचे ममिममििे
हदवे असिाि. त्याांचा प्काश मजलाांच्या चेहर््याांवर पडिो आणि त्याांच्या पािोट्टयाखालचे त्याांचे चेहरे
उर्ळलेले हदसिाि.

घरी कज टज ांबबयाांबरोबरआणि ममत्राांबरोबर अर्जनु मारवाडी भार्ेि बोलिो. शाळेि त्याला हहांदीिनू
मलहा-वाचायला मशकवलां र्ािां. शाळेि मजलां भारिाचा इतिहास, भिूोल मशकिाि. भारिाचा, 
पवशरे्ि: रार्स्थानआणि तिलोतनयाचा कारभार कसा चालिो िे मशकिाि. महत्वाचां म्हिरे्, शिेी
आणि िजराांची तनिरािी कशी राखावी िे मशकिाि. त्याांना िणििआणिआरोग्यासाठी शारीररक
स्वच्छिा पि मशकवली र्ाि.े तनरोिी रहाण्यासाठी कोित्या भाज्या खाव्याि हेही त्याांना शाळेि
मशकवलां र्ािां.

एक हदवस मी अर्जनुला त्याच्या शाळेबद्दल पवचारलां, त्यावर िो म्हिाला, मला तिथे आवडिां. 
मला िणििां सोडवायला आवडिाि. पाढे म्हिायला आवडिाि. िजमचां िणिि चाांिलां असेल िर
सावकार िजम्हाला फसवू शकि नाही. मलहहिा वाचिा यायला हवां म्हिरे् कोिीच िजम्हाला उल्लू
बनवू शकि नाही. 

अर्जनुची शाळा ९ पयांि असि.े मि िो घरी र्ािो आणि १० वार्िा झोपिो. त्याचा हदवस
भलामोठा असिोआणि थकल्यानांिर िो शाांि झोपिो.





तिलोतनयामधले लोक प्ामजख्यानां हहांदू धमाुचे आहेि. परांपरेनां हहांदू धमु चार विाांमध्ये
पवभािलेला आहे. त्या विाांमध्ये उच्चनीच असे भेदभावआहेि.  सवाुि उच्च विाुला िे
ब्राम्हि म्हििाि. ब्राम्हि, हे मजख्यत्वे पजर्ारी होि.े सांस्कृि भार्ा आणि चार वेद र्ाििारे
ब्राम्हि िजरुचां काम करि होि.े क्षबत्रय हा रार्ाांचा विु मानला र्ायचा. रार्पजिाांचा विु क्षबत्रय. 

त्याांना ठाकूरही म्हिलां र्ाि होिां. ठाकज राांकडे र्ममनीांचा आणि अनेक िावाांचा िाबा होिा. िे
िढीि रहाि. अशा िढ्या आणि ककल्लेआिा मोडकळीला आलेआहेि. ठाकूरही आिा
र्ममनीांचे मालक नसिाि. 

वैश्य या विाुि व्यापारी येिाि. त्यािही सराफाांसारख्या उपर्ािी आहेि. रार्स्थानाि
जस्त्रया आणि पजरुर् दोघांही दागिने घालिाि. बायका कानािले, नाकाि नथनी, िळ्यािले हार, 

बाांिड्या, पैंर्िआणि र्ोडवी घालिाि. हे दागिने बहजधा चाांदीचे आणि चमकत्या खड्याांचे
असिाि. दागिन्याांच्या सांख्येवर श्ीमांिी टरि.े सोनार हे दागिने घडविािआणि त्यावर
नक्षीकामही करिाि.



कजां भार पािी भरुन नेण्यासाठी, स्वयांपाकासाठी वापरायला मािीची भाांडी बनविाि
आणि िी भाांडी पवकिाि. िे मािीच्या पित्या करिाि. या पित्या सिासजदीला पेटवल्या
र्ािाि. कजां भाराांना कधीकधी पैशाऐवर्ी मोबदला म्हिून धान्य हदलां र्ािां. शूद्र सवाुि
खालचा विु मानला र्ािो. भांिी, चाांभार असे याि येिाि. 

या चारही विाांच्या खाली काही लोकाांना अस्पशृ्य मानलां र्ािां. त्याांना महात्मा िाांधी
याांनी हररर्न म्हिलां होिां. िे मेलेल्या र्नावराांचां चामडां िोळा करिाि. हररर्न लोकाांना
मैला साफ करण्यासारखी कामां हदली र्ािाि. तिलोतनयामधल्या हररर्न लोकाांनी मात्र
डजकरां पाळायला सजरुवाि केली होिी.





तिलोतनयािल्या मजख्य रस्त्यावर बतनया लोकाांची ककराण्याची दजकानां आहेि. तिथे िे
धान्य, साबि, खाद्यिेल अशा वस्िू पवकिाि. तिथेच सराफाांची दजकानां आहेि. या
दजकानाांच्या दशनुी भािावर सोन्याचाांदीचे दागिने हदसिाि.

बायका, पजरुर्, लहान मजलां याांची या रस्त्यावर िदी असिे. सकाळी शिेाकडे र्ािाना
आणि सांध्याकाळी तिकडून परि येिाना, रस्िे र्ास्ि िर्बर्लेले असिाि.



भारिाि बहजसांख्य लोक हहांदू धमाुचे आहेि. हहांदू धमाुि अनेक देवीदेविा आहेि. त्या देवीदेविाांची
अनेक देवळां आहेि. या देवाांपैकी ब्रम्हा, पवष्िू आणि महेश हे िीन देव र्ास्ि महत्वाचे मानले र्ािाि. 

पाविुी आणि लक्ष्मी या देविा, हत्तीचां िोंड असलेला बजजध्ददािा ििपिी आणि हनजमान हेही देव खूप
महत्वाचे आहेि.

ब्रम्हा यानां पवश्वाची तनममिुी केली आणि पवष्िज या पवश्वाचां रक्षि करिो असां मानलां र्ािां. पवष्िजचे
अनेक अविारआहेि. त्यापैकी शामविाु कृष्िावर अनेक काव्यां रचली िेली आहेि. राम या अविाराि
पवष्िज हा शूरवीर रार्कज मार होिा. राविासारख्या दजष्ट प्वतृ्तीांवर माि करिारा राम रामायि या
महाकाव्यािून लोकाांच्या समोर येिो. मशवा – शांकर हा शक्िीचां प्िीकआहे. पि िो दैत्याांचा पवनाशही
करिो. लक्ष्मी ही पवष्िजची भायाु. िी सांपत्तीची देविा आहे. पाविुी ही शांकराची पत्नी. िीही र्ीवनरुपी
उरे्चां प्िीकआहे. तिचांच एक रुप काली. काली दजष्ट शक्िीांचा, सांघर्ाुचा आणि रोिराईचा नाश करिे. 
पाविुी तिच्या दजिाु या रुपाि मसांहावर पवरार्मान झालेली हदसिे. 

मशव-पाविुी याांचा एक मजलिा कातिकेुय. त्याांचा दजसरा मजलिा ििपिी. त्याच्या र्न्माची कथा
मरे्दारआहे. पाविुीनां एकदा अांिावरच्या मळाचा पजिळा बनवला. िो लहान मजलाचा पजिळा सर्ीव केला
आणि त्याला तिनां नाव हदलां – ििेश. ििेश एक वर्ाुचा झाला. एके हदवशी, पाविुीनां आांघोळीला
र्ािाना ििपिीला दारापाशी बसवून कोिाला आि सोडू नकोस असां बर्ावलां. 

दरम्यान हहमालयाि ध्यानाला तनघून िेलेले मशवशांकर परिआले. ििेशाला शांकर कोिआहे हे
ठाऊकच नाही. त्यानां शांकराला दरवार्ावर अडवलां आणि माझीआईआांघोळ करिे आहे. आिर्ाऊ
नका असां साांगििलां. शांकराला राि अनावर झाला आणि त्यानां ििेशाचां मजांडकां उडवलां.

पाविुीला हे हदसल्यावर तिला शोक अनावर झाला. शांकर मि ििेशासाठी मजांडकां शोधायला बाहेर
पडले. त्याांना पहहला सर्ीव प्ािी हदसला िो हत्ती. मि त्याांनी हत्तीचां डोकां छाटूनआपल्या मजलाच्या
शरीरावर बसवलां. िो मजलिा जर्वांि झाला. अशा रीिीनां ििपिीचां शरीर मािसाचां आणि डोकां हत्तीचां
असा प्कार घडला. 

एक हदवस शांकरानां आपल्या मजलाांची परीक्षा घ्यायचां ठरवलां. नारदमजनीांनी आिलेला एकआांबा र्ो
मजलिा र्ास्ि हजशार असेल त्याला द्यायचां असां ठरलां. र्ो मजलिा परृ्थवीला सवािु वेिाि प्दक्षक्षिा घालेल
त्याला िो आांबा ममळेल अशी अट शांकरानां घािली. त्यावर कातिकेुयआपलां वाहन मयूर याबर बसून
परृ्थवीप्दक्षक्षिेला तनघाला. ििपिीनां मात्रआपल्या पालकाांभोविी एक प्दक्षक्षिा घािली. 

याबद्दल शांकरानां पवचारिा केल्यावर िो म्हिाला, आईवडडलाांना साि वेळा प्दक्षक्षिा घालिार््याला
परृ्थवीभोविी कफरण्याइिकां च पजण्य लाभिां असां वेदाांमध्ये साांगििलां आहे. अथाुिच, या परीक्षेि ििपिी
पहहला आला. 







हहांदू धमाुि ििेशाला अनन्यसाधारि महत्वआहे. त्याला पवघ्नहिाु मानलां र्ािां. ििपिी ही
बजजध्दची देविा मानली र्ािे. लोकाांच्या मनोकामना ििपिीच्या भक्िीनां पूिु होिाि. कोित्याही
समारांभाि प्थम ििेशाची पूर्ा केली र्ािे. ििपिीच्या मूिीसमोर धूप र्ाळिाि. त्याला नारळ, 

फज लां अपिु केली र्ािाि.

भारिाि ज्याांची सवतु्र पूर्ा केली र्ािे त्या देवीदेविा सोडून काही स्थातनक देवीदेविाही आहेि. 

रार्स्थानमध्ये िेर्ार्ी हे एक लोकनायकआहेि. तिलोतनयामध्ये त्याांच्या स्मरिाथु अनेक वास्िू
आहेि. िेर्ार्ी याांचा र्न्म रार्स्थानािल्या खरनाल या हठकािी झाला. रार्ाच्या पोटी र्न्म
घेिलेल्या या बाळाचे आईवडील लवकर मरि पावल्यानांिर त्याला एका शिेाि एका दजपट्टयाि
लपेटून ठेवून हदलां होिां. एका शिेकर््याच्या बायकोला िे बाळ सापडलां आणि तिनां त्याचां सांिोपन
केलां.

रार्ार्ी शिेीची कामां करिच मोठे झाले. एकदा त्याांचा साांभाळ जर्नां केला िी शिेकर््याची बायको
त्याांच्यासाठी रे्वि घेऊनआली. िेव्हा िी म्हिाली, िजला र्र मेंदीभरल्या नार्जक हािाांनी िजझ्या
बायकोनां केलेली भाकरी खायची असेल िर सासर््याच्या घरी र्ाऊन बायको घेऊन ये.

मि िेर्ार्ीांनी एक बैलिाडी घेिली. दोन बैल घेिले आणि ममत्राांना घेऊन बायको शोधायला बाहेर
पडले. वाटेि त्याांना आिीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले दोन नाि हदसले. िेर्ार्ीांना त्याांची दया आली
आणि त्याांनी नािाांना वाचवायचा प्यत्न केला. पि िे एकाच नािाला वाचवू शकले. वाचलेला नाि
िेर्ार्ीांना म्हिाला, िू माझ्या ममत्र नािाला वाचवलां नाहीस या अपराधाबद्दल मी िजला डसिार. 

िेर्ार्ी म्हिले, आत्ता नको. मी काम सांपवून इकडे परि नक्की येिो.

मि िेर्ार्ी आपल्या सासर््याांकडे िेले आणि त्याांचा पववाह सजांदरी या मजलीशी झाला. िेर्ार्ी
बायकोला म्हिाले, घरी परिायच्या आधी मला एक र्बाबदारी तनभवायची आहे. जर्थे नाि होिे
तिथे पोचल्यावर िेर्ार्ीांना एक म्हािारी हदसली. तिचे बैल चोराांनी पळवून नेले होि.े िी िेर्ार्ीांना
म्हिाली, िजम्ही माझे बैल सोडवून आिाल का?



मिआपल्या शब्दाला र्ािून िे नािाकडे िेले. नाि िेर्ार्ीांना डसिार इिक्याि
त्याला िेर्ार्ीांच्या शरीरावरच्या र्खमा हदसल्या. त्या र्खमाांवर त्याला डसायचां
नव्हिां. मि िेर्ार्ीांनी आपली र्ीभ बाहेर काढली. नाि त्यावर डसला. िेर्ार्ीांना
पवर्बाधा होऊन िे र्ममनीवर पडले आणि मरि पावले.

आर्िेर्ार्ीांच्या स्मारकाला भेट हदल्यावर सपबुाधा झालेल्या लोकाांचे प्ाि
वाचिाि असां मानलां र्ािां. त्यामजळे सपबुाधा झालेले लोक त्याांच्या स्मारकाला मोठ्या
सांख्येनां भेट देिाि.

िे लोक त्याांच्या उर्व्या पायाभोविी एक धािा िजांडाळून िेर्ार्ीांचां नामस्मरि
करिाि. तिथे धूप, उदबत्ती लाविाि. पजर्ारी पवर्बाधेच्या हठकािचां पवर् शोर्ून घेिो. 
िेर्ार्ीांच्या प्भावानां पजर्ारीही वाचिो. 

मि िेर्ार्ी चोराांच्या मािे िेले
आणि त्याांच्याशी दोन हाि करुन त्या
वधृ्देचे बैल सोडवून आिले. 

चोराांबरोबरच्या चकमकीि
िेर्ार्ीांच्या कपाळापासनू पायापयांि
अनेक र्खमा झाल्या. पि एखाद्या
शूरवीरासारखे त्याांनी िे सहन करुन
बैल वधृ्देच्या सजपूिु केले. 



सजसजरा या हठकािी िेर्ार्ी मरि पावले. तिथे त्याांचा मोठा पजिळा आणि स्मारक
आहे. दरवर्ी तिथे एक मोठी र्त्रा भरि.े हर्ारो लोक या र्त्रसेाठी येऊन िेर्ार्ीांच्या
पजिळ्याचां दशनु घेिाि. र्त्रचेा आनांद लजटिाि. र्त्रचे्या हदवशी एका िाांब्याच्या
पात्राि एक जर्वांि नाि कोिाच्या िरी घराि ठेविाि. र्त्रलेा आलेले लोक छोट्टया
थाळीि त्या नािाला दधू पार्िाि. उदबत्ती लाविािआणि नािाचा आशीवाुद घेिाि. 

िेर्ार्ी स्वि: नािाच्या रुपाि त्याांना दशनु देिाि अशी भापवकाांची श्ध्दा आहे.



भारिाि अनेक देवीदेविा असल्यामजळे दरवर्ी अनेक धाममकु सिवार असिाि. हदवाळी आणि
होळीसारखे राष्ट्रीय सिआहेिच पि स्थातनक सिही असिाि. तिलोतनयामध्ये वर्ाुिनू एकदा
घासबाबा नावाचा एक सि असिो. रक्षिकिी देविा या नात्यानां हा सार्रा केला र्ािो.  या
हदवशी तिलोतनयािले लोक त्याांच्याकडचे उत्तमोत्तम पोशाख घालिाि. 

पजरुर्आणि मजलां हहरवा, लाल, र्ाांभळा, भिवा अशा हदमाखदार रांिाांचे फेटे बाांधिाि. पाांढरा शटु
आणि धोिी यावर िे फेटे उठून हदसिाि. मजली आणि जस्त्रया लाल, पपवळा, र्ाांभळा रांि असलेले
सोनेरी र्रीची नक्षी असलेले पोशाख घालिाि. त्याांचे दजपट्टटेही रांिीबेरांिी असिाि. कानाि झजबे, 

नाकाि नथनी, हािाि बाांिड्या, पैंर्ि असे सिळे दागिने घालनू त्या नटूनथटून ियार होिाि. 

सांध्याकाळी लोक घरािनू बाहेर पडिािआणि यात्रिे र्र्थर्थयानां सामील होिाि. सवाुि पजढे पजरुर्
आणि लहान मजलां, मि जस्त्रया आणि मजली िािी िाि चालि असिाि.



त्याांच्याि ढोलवादक असिाि. लोक एका मशळारुपी मिूीसमोर
र्मिाि. त्यावर दोन डोळे कोरलेले असिाि. काहीर्ि हािाि
उरे्डासाठी कां हदल धरिाि. पजर्ारी मिूीपाशी उभा रहािो. ढोल वार्िां
थाांबिां. पजर्ारी मांत्र, प्ाथनुा म्हििाि.  मिूीसमोर एकआरसा
धरिाि. िो आरसा िडकिो. 

घासबाबाच्या आत्म्यानां त्या मिूीि सिळ्याांचां रक्षि करण्यासाठी
प्वेश केला असां त्या सांकेिावरुन मानिाि. मि सिळेर्िआरत्या
म्हििाि. मि एक बैलर्ोडी त्या मशळेला र्जांपली र्ाि.े बैल मशळा
ओढिाि. ज्या शिेकर््याच्या बैलर्ोडीला हा सन्मान ममळिो िो
स्वि:ला भाग्यवान समर्िो. 





िी मशळा एका लाकडी फळीवर ठेवून िी िावभर ममरवली र्ाि.े या दरम्यान
बैलाांच्या र्ोड्या बदलल्या र्ािाि. लोक सिि नाचि, िाि त्याबरोबर चालिाि. 

िावािले लोक, पशजपक्षी असां सिळ्याांचां घासबाबा या प्कारे रक्षि करिाि असां मानलां
र्ािां. रात्रभर भर्नां म्हिली र्ािाि. अर्जनुच्या म्हिण्यानजसार िी कृष्िभक्िीपर
मीरेची भर्नां असिाि. काही रामाची स्िजिी करिारी िािीही िायली र्ािाि. 



अर्जनुला लग्न करायचां आहे का? असां मी त्याला एकदा पवचारलां. िो म्हिाला
“नाही”. 

पजढे िो म्हिाला. मला मोठां होऊन शिेी करायची आहे. स्वि:चे चार बैल
पवकि घ्यायचे आहेि. 



कॅरोल बाकुर १९७७ साली भारिाि िीन महहने राहहली. 
आॉक्सफॅम स्केगचांिच्या प्कल्पासाठी तिनां
रार्स्थानमधल्या एका िावाि राहून स्केचेस काढली, 
फोटो काढले, लोकाांच्या मजलाखिी घेिल्या. 

उत्कृष्ट रेखाटनां असलेल्या या पजस्िकाि त्या िावािल्या घराांमधलां, 
शिेाांमधलां, शाळाांमधलां, सिसमारांभाांमधलां आयजष्य तिच्या
अनजभवाांमधनू िांिोिांि उिरलां आहे. 


